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La  Demarcació  de  Lleida  del  Col∙legi  d’Arquitectes  de  Catalunya  (COAC),  obre  la 

convocatòria de presentació d’una proposta per al disseny i execució d’una instal∙lació 

de caràcter efímer que formarà part del programa de l’Arquitectour_Lleida 2017, que 

tindrà lloc a Lleida el cap de Setmana del 7 i 8 d’Octubre de 2017 
 
 

Objecte 
 

La  instal∙lació  consisteix en un estand situat al  carrer per  tal de promoure  i donar visibilitat a 

l’arquitectura  i  el  treball  dels  arquitectes  i,  especialment,  dels  edificis  que es  visitaran durant 

l’arquitectour  _lleida  de  l’any  2017,  així  com  de  la  documentació  i  material  corresponent  a 

aquesta edició (tríptics, pòsters, samarretes, bosses, etc.) 

 
Participants 
 

Hi poden concórrer tots els arquitectes col∙legiats a la Demarcació de Lleida menors de 40 anys de 

manera  individual  o  formant  equip,  especificant  el  nom  de  l'obra,  l’autoria  i  les  dades  de 

contacte, seguint les indicacions que s'especifiquen en els punts següents. 
 

Projectes o propostes 
 

Les propostes hauran de ser originals i contenir la difusió de l’Arquitectura i especialment la dels 

edificis que es visitaran  i els  recorreguts d’aquest  tercer Arquitectour_Lleida com a element 

principal, així com de la documentació i material corresponent a aquesta edició (tríptics, pòsters, 

samarretes, bosses, etc.) 

Haurà  de  ser  un  estand  expositiu  i  d’informació  de  construcció  senzilla,  desmuntable  i 
transportable de manera que pugui ser muntat durant el dia en la via pública i traslladat durant 
la nit dins d’un edifici i serà valorada la facilitat per fer aquest trasllat diari. 
L’estand  haurà  de  incorporar  la  possibilitat  de  ser  re‐aprofitat  en  succesives  edicions  del 
Arquitectour_lleida.  
 

Ubicació 
 

A  partir  del  dia  d’aquesta  publicació,  es  disposarà  d’un  enllaç  a  la  Newsletter  col∙legial  per 

descarregar  un  plànol  orientatiu  de  l’espai  proposat  per  a  la  ubicació  de  la  instal∙lació,  que 

s’haurà d’adaptar en el seu format al perímetre reservat. L’àmbit seleccionat per a la ubicació 

de l’estand expositiu és l’espai públic situat entre l’IEI i l’edifici de l’IMAC (anomenat  Pati de les 

Comèdies), per poder ser tancat per la nit al pati interior del propi IEI. 
 

Pressupost 
 

El projecte o disseny que es presenti s’haurà d’ajustar a un pressupost màxim de construcció de 
2.000.‐€ (dos mil euros).  
 
Valoració de les propostes 
 

Es valorarà tota reducció del pressupost esmentat en el punt anterior a base d’ajustaments per 
la seva facilitat de construcció, el re‐aprofitament de materials, el patrocini dels materials per 
part d’una marca comercial o del muntatge, etc…. 
Es valoraran especialment les instal∙lacions que resultin sostenibles, assequibles de pressupost, 

adequades  per  l'espai  de  carrer  i  resistents  a  la  intempèrie  i  per  la  seva  facilitat  d’aplec  i 



emmagatzematge.  També  es  valorarà  la  producció  amb  algun  material  o  sistema  que  sigui 

susceptible de ser patrocinat per alguna empresa o altre patrocinador (amb el compromís per 

escrit d’aquesta empresa  o patrocinador). 
 

Jurat 
 
El  jurat,  format  per  persones  vinculades  al  món  de  l'art,  l'arquitectura,  i  el  disseny,  podrà 

demanar més informació sobre qualsevol projecte o proposta, en cas de ser seleccionat 

 
La Demarcació de  Lleida del COAC es  reserva el dret d'exposar els projectes seleccionats pel 

jurat, en una exposició privada o pública, per tal de cercar el patrocini adequat de les instal∙lacions 

i/o fer‐ne la difusió que en consideri oportuna. 
 

Premi i producció d’obra seleccionada  
 
La Demarcació  de  Lleida  del  COAC es  farà  càrrec  de  les  despeses  de producció  degudament 

justificades del projecte seleccionat, en funció del pressupost aportat. 

L’autor o autors de la proposta seleccionada haurà de dur a terme les tasques necessàries per 

a la producció de l’estand expositiu (comanda de material, muntatge, trasllats, desmuntatge, 

aplec, etc.) en coordinació amb la persona designada per la Demarcació de Lleida del COAC.  

El premi per l’autor o autors de la proposta seleccionada serà de 1.500.‐€ (mil cinc‐cents euros) 

 
Terminis  
 

‐ Els projectes s'hauran d'enviar a junta.lle@coac.net  abans del dilluns 31 de juliol de 2017. 
   
  ‐ El veredicte del jurat, que serà inapel∙lable,  es farà públic abans del 4 d’Agost de 2017. 
 
Documentació 
 

En el text del correu electrònic caldrà indicar: 
 

‐  Nom del projecte 

‐  Autoria 

‐  Dades de contacte: Telèfon, e‐mail, pàgina web, .. 
 
La proposta, en format pdf adjunt al correu electrònic, haurà d’incloure: 
 

‐  Una breu explicació escrita del concepte o la idea original,  
‐  Memòria amb especificacions de les característiques i dimensions dels  materials  que 
  intervenen i sistemes de muntatge. 
‐  Plànols d’implantació i imatges il∙lustratives del resultat final. 
‐  Plànols de muntatge i detalls tècnics.  
‐   Amidaments i pressupost (desglossant cost de materials, de muntatge, transport, etc…).    
‐  Un  programa  i  calendari  orientatiu  de  muntatge  i  desmuntatge,  que  especifiqui,  si 
s’escau, necessitats especials, càrrega i descàrrega de material (horaris, mida de vehicles, en 
cas de ser de grans dimensions...). 
  La documentació presentada haurà de ser suficient per a possibilitar la comanda de tots 
  els materials, així com per efectuar el muntatge, desmuntatge i trasllats de l’estand.  

 Si  es  creu  necessari,  es  poden  presentar  enllaços  a  arxius  complementaris  (vídeos, 

fotografies, enllaços al núvol, ...) 

 
 

Per  la valoració de  les propostes, el  format en que s’haurà de presentar, es dues  fulles 

sobre  suport  rígid  en  format  DIN_A3  amb  la  proposta  gràfica  i  per  escrit  (si  s’escau)  amb 



l’especificació del pressupost i totes les característiques demanades.  

El pressupost ha de ser suficient per incloure el muntatge i desmuntatge de la instal∙lació. 

 
Lleida, 5 de juliol de 2017 
 

 
 

 


